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Vern i euwi n gswerken f iets paden bru g gen E31 4' u pdate

Geachte mevrouw, mijnheer

ln het najaa r van 2021werd er gestart met de vernieuwingswerken aan de fietspaden op de bruggen over

de E314 op de Steenweg op Nieuwrode en de Beninksstraat.

Op de Beninksstraat was het nodig om de afgebrokkelde toplaag af te frezen. Een mooie nieuw toplaag

wordt hier zo snel mogelijk aangebracht.

De fietspaden op de brug van de Steenweg op Nieuwrode werden verbreed met een betonverharding.

Bijkomend dient er nog àen waterdichting geplaatst te worden om waterschade aan het brugdek te

voorkomen. Deze wer-ken zijn ingrijpendèr gezien er ook beschermingspanelen geplaatst moeten worden

aan de brugleuning met bijhorende signalisatie op de E314.

De planning van de werken, die starten op 16 meien maximaal 3 weken duren, ziet er als volgt uit:

- week van 16 mei - beurtelings verkeer met mobiele verkeerslichten

o plaatsen signalisatie en mobiele verkeerslichten
o freeswerken aan de goten
o plaatsen van beschermingspanelen (nachtwerk)

van 23 tot en met 3í mei - afgesloten voor alle verkeer

o plaatsen van het waterdichtingsmembraan en vernieuwen van greppel

o omleiding via Beninksstraat

van 1 tot en met tot 4 juni - beurtelings verkeer met mobiele verkeerslichten

o afwerkingenverwijderen beschermingspanelen

Tijdens de werken blijft de Beninksstraat toegankelijk voor alle verkeer



Dit project past in de ambitie van de gemeente Rotselaar om de fietsinfrastructuur te vernieuwen en te
verbeteren en zo het fietsgebruik te stimuleren, zowel voor recreatief gebruik als voor woon-werkverkeer.

Voor verdere vragen en inlichtingen kan u terecht bij de dienst werken en mobiliteit via bovenstaande
contactgegevens.

Met vriendel ijke groeten

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Wouters
burgemeester


